
Lloc de celebració: La Teixidora (Carrer de les Adoberies 17, Castelló de la Plana) 
Data i hora: Divendres 22 d'Abril de 2016 a les 19:00 h. 

 

Acta assemblea ordinària 22 d'Abril de 2016 

 

 Revocació de la mesa 

La mesa queda ratificada. 

 Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior  

L’acta queda aprovada. 

 Grups de treball. 

Participació: Es proposa que si hi ha temes recurrents es demani la 
compareixença del regidor de l’àrea. L’associació del Grau  demana que les 
associacions puguin presentar punts a l’ordre del dia. Respecte a la pintada del 
mural de recuperació de la  memòria, l’ajuntament col·laborarà quan es 
presenti el pressupost.  

Emergència social: S’ha canviat el nom del grup a benestar social. Es 
presentarà a la mesa d’emergència social del dia 5 de maig la proposta de 
mobilització de vivenda per a mobilitzar la vivenda buida, tant de particulars 
com dels grans tenedors. S’ha presentat per registre de l’ajuntament el projecte 
d’accessibilitat per al poliesportiu de Ciutat de Castelló. 

Fiscalitat: S’ha fet una reunió amb Compromís i PSPV per veure per on van les 
ordenances municipals i consensuar propostes. Sobre el Pla Estratègic 
d’Ocupació, hi ha de temps per afer propostes fins al 30 d’abril.   

Organització: Es va a construir un jardí vertical al pati de La Teixidora. El 
formulari per a reservar espais s’ha d’enviar a 
reservateixidora@castelloenmoviment. S’està treballant en la presentació-
inauguració de La Teixidora, propostes de mesa-redona, concert-sopar, ... 

 Informe valoració del treball amb l’equip de govern. 

La comissió d’investigació sobre el patronat de festes segueix en davant. 

En el cas del PGOU van suggerir que un grup de CSeM es reunís amb tècnics 
de l’ajuntament,  a la primera reunió van assistir set persones per part de 
CSeM. Es van proposar reunions de treball quinzenals. Es vol presentar la 
proposta de PGOU a principis de 2017. 

Anella verda: com a conseqüència de la pressió l’actitud del govern a canviat a 
millor, hi ha més comunicació. Es pregunta sobre els 30.000 euros que es van 
pressupostar per a l’anella. En la darrera reunió no es va parlar d’eixos diners, 



encara que CSeM té propostes concretes com ara recuperar zones urbanes no 
construïdes i reservar-les per a cultius ecològics, horts productius per a que hi 
hagi gent que els treballi pugui viure d’això. Es cedirien en condicions 
favorables a famílies i hi ha empreses que estan disposades a comprar la 
producció. S’ha de continuar treballant sobre la forma d’invertir eixos diners. 

També es va parlar de les marges del riu com a connector entre zones verdes, 
espais conservats.  

 Mocions de l'Ajuntament. Es llegiran només en cas de petició d'aclariment. 

Es pregunta sobre la moció del PP instant a que es nomenés als dinamitzadors 
dels parcs naturals. La posició es abstenció perquè el procés ja esta iniciat per 
a cobrir eixos llocs amb personal funcionari o mitjançant concurs-oposició. 

Es pregunta sobre el recolzament institucional al col·lectiu LGTB i perquè no 
participem. Es va dir que estem d’acord però com que sols tenim opció de fer 
sis preguntes no podíem preguntar més. Es considera que l’equip de govern 
era conscient de que així limitaven la nostra possibilitat de maniobra. 

Es pregunta quin serà el sentit del vot de CSeM sobre la platja per als gossos. 
Es votarà si. 

Coordinació s’encarregarà de buscar solucions per a poder disposar de més 
temps per a poder llegir les mocions abans de l’assemblea. 

 Elecció de membres per a Patronat de Turisme, grup de treball i consell de 
participació. 

Patronat de turisme. Consell rector: no hi ha voluntaris.  

Per a afavorir la participació s’hauria de proposar canvi d’horari a la vesprada. 
S’hauria de fer un càlcul econòmic de quan costaria fer-lo per la vesprada. 

S’enviarà un correu a la gent del cens per a veure si hi ha algú que vullgue 
anar i si no ho assumirà Araceli Querol. I es valorarà la possibilitat de canvi 
d’horari. 

Consell de participació: hi ha una vacant, fins ara anava una regidora. Es 
proposa Luis Gómez qui queda ratificat per l’assemblea. 

Grup d’urbanisme: Es proposa que a Pepe, s’aprova per consens 

For de convivència intercultural: han d’elaborar una guia, diagnòstic de com 
està la interculturalitat.  

Grups de treball: Irene anirà a esfera pública. Si hi ha alguna persona 
interessada en participar, s’enviarà correu per a apuntar-se. La resta de grups 
són: educació, vivenda i barris, empresa i economia, esports i arts. 

 Estat financer de Castelló en moviment. 



S’ha de canviar el compte i el banc. Les despeses de La Teixidora es 
carregaran a aqueix compte.  

Es pregunta on es poden consultar les despeses. Es troben penjades en 
Alfresco.  

 Municipalitzacions 

Hi ha un compromís de govern, 30.000 euros per a l’estudi de 
remunicipalització i 70.000  euros per a seguiment de contractes. S’hauria de 
denunciar que no es remunicipalitzen contractes i demanar explicació de 
perquè això no s’està fent.  

Caldria establir 3 àrees de treball:  

-Calendari de contractes en vigor i veure que ha passat amb els 
contractes que han vençut. 

-Contractes que incompleixen les clàusules socials. 

-Contractació de l’informe per a poder remunicipalitzar, sobre tot 
abastiment d’aigua potable i impostos i taxes municipals. 

Es demana col·laboració a la gent de l’assemblea. 

 Projecte d'escó ciutadà.  

Es plantejarà un projecte similar al de Podemos a Castella-La Manxa 
(https://goo.gl/pxy7OL) però a nivell municipal. 

Es treballarà aquesta proposta en el grup de participació i ho presentaran a 
l’assemblea. 

 Precs i preguntes. 

Divendres 6 de maig a les 13.00 debat en la UJI sobre els reptes dels activistes 
quan arriben a les institucions. Participaran Anna, Iñaki i una regidora de Vall 
d’Uixó. 

Diumenge 25 d’abril de mati en la plaça Maria Agustina s’arreplegarà material 
per a les persones damnificades pel terratrèmol d’Equador. 

Proposta d’agermanament amb Pedernales. Es treballarà en el grup de 
benestar social. 

Ens adherim al manifest d’ACDESA. 

 

 

https://goo.gl/pxy7OL

